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ANEXO II – Rubrica para avaliação das propostas 

NÍVEIS INDICADORES 
DESCRITORES 

Muito bom (10,0) Bom (7,0) Regular (4,0) 

Dimensionamento 
Seleção dos dados 
 

Seleção adequada dos dados necessários à 
resolução do caso 

Seleção parcial dos dados necessários à 
resolução do caso. 

Seleção deficitária/inadequada dos dados 
necessários à resolução do caso. 

Precisão dos cálculos Resultado com erro inferior a 10%. Resultado com erro entre 10 – 20%. Resultado com erro maior que 20%. 

Validação 

Proporcionalidade 
 

Solução proporcional à disponibilidade do 
mercado. 

Solução levemente discrepante à 
disponibilidade do mercado (está fora, mas 
não é tão absurdo). 

Solução discrepante. 

Sustentabilidade 
Ambientalmente sustentável e atendendo no 
mínimo 5 “Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável – ODS1”. 

Parcialmente sustentável do ponto de vista 
ambiental e atendendo 3 ou 4 “Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS1”. 

Não sustentável e atendendo menos do que 3 
“Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – 
ODS1”. 

Elaboração da 
proposta de solução 
(escrita) 

Organização Apresenta sequência lógica de ideias. Apresenta sequência parcial de ideias. Não apresenta sequência lógica de ideias. 

Marketing Apresenta o estudo de caso de forma criativa e 
atrativa. 

Apresenta o estudo de caso de forma pouco 
criativa e/ou pouco atrativa. 

Não apresenta o estudo de caso de forma criativa 
e atrativa. 

Apresentação da 
solução (oral) 

Explanação da 
solução proposta 

Realiza a explanação da solução de maneira 
clara e objetiva, apresentando as considerações 
realizadas e o produto final com detalhes 
técnicos. 

Realiza a explanação da solução de maneira 
pouco clara e objetiva, apresentando as 
considerações realizadas e o produto final de 
maneira superficial. 

Não realiza a explanação da solução de maneira 
clara e objetiva, apresentando as considerações 
realizadas e o produto final com detalhamento 
deficitário. 

Arguição Responde aos questionamentos realizados com 
clareza e precisão nos conceitos técnicos. 

Responde aos questionamentos realizados 
de maneira superficial. Não responde aos questionamentos realizados. 

Inovação 
Ineditismo 

A solução é inédita, sem precedentes na 
literatura ou mercado de trabalho. 

A solução já foi empregada em outras 
aplicações, mas não para o tema proposto. A solução não é inédita. 

Aplicabilidade A solução é facilmente aplicável para problemas 
reais. 

A solução é aplicável, porém, demandará de 
muito investimento. 

A solução apresenta sérias dificuldades para 
viabilizar sua aplicação. 

1. A lista com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS pode ser consultada no link: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 


